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Sevgi Orta ım
E ime
Dün Mart’ın On Dokuzuydu,
Yaş günün ve evlilik yıl dönümümüz…
Düşündüm de aşılmaz sandığımız yılları,
Farkına varmadan bir solukta geçmişiz.
Dönüp baktım da ardıma hayretle,
Ne bir işaret kalmış geçmişten,
Ne de ufacık kötü bir iz,
Üstelik artık yalnız değiliz.
Yüreklerimiz gibi sımsıcak yuvamıza,
Önce oğlumuz, biricik Tuğ’umuz,
Ardından menekşe gözlü, ipek saçlı,
Güzeller güzeli, ay yüzlü Tuğçe’miz geldiler,
Bize mutlulukların en doyulmazını verdiler.
Sevindik yürekten, ikiyken dört olduk,
Mutluluğa giden yolu birlikte bulduk.
Yaşanan acılar, hüzünler yıldıramadı bizi,
Umarsızlıklar soğutamadı, kurutamadı,
İçimizdeki o sevgi denilen engin denizi.
Yıllar sonra da el ele, göz gözeyiz seninle,
Yine örnek olduk nice bitimsiz sevgilere.
Sevdamız ilk günkü gibi duru ve aydınlık;
Tükenmez, eksilmez yüreklerdeki sevgiler,
Yeter ki, unutulmasın karşılıklı bağlılık,
Yeter ki, unutulmasın karşılıklı saygınlık.

Gün Batımı
Dü leri
Güneş küstü, sırt çevirdi bize,
Çok geçmeden denizle kucaklaşacak;
Boşuna değil ettiği sitem,
Alınmış olmalı yalnızlığımdan,
Kendini benim yerime karanlıklara vuracak.
Belli ki, bir süre gülümsemeyecek yeryüzüne;
Gönlümüz gül yüzüne hasret kalacak.
Sonra yıldızlar saçılsa da üstümüze,
Eflatun bir tül gibi sarsa da,
Umutsuzluğun kararttığı yüreğimizi,
Sevdalılar dargın duramaz bilirsin,
Çok değil şafakla birlikte,
Vuracak aydınlığı umarsız yüzlerimize,
Sana koştuğum gibi dönüp gelecek yine.
Hayal gördüğümü söyleme bana;
Hayal kurmak değildir benimkisi,
Olsa olsa;
Yokluğunda sığındığım, teselli aradığım,
Ve akşamları erkenden daldığım,
Gün batımı düşleri denebilir adına.
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Martılar çığlık çığlığa körfezde;
Kendi yalnızlık türkülerini çığırıyorlar,
Onları duydukça bir hoş oluyor yüreğim,
Hasret makamında bir ezgi dolanıyor dilime,
Sisli dağ yamaçlarında yankılanıyor sesim,
Ellerim uzanıyor çığlıklarıma,
Kendi çığlıklarıma ulaşmaktan aciz nefesim.
Sonra seni düşünüyorum;
Birden düşüveriyorsun aklıma,
Hayallerim baştan sona seninle doluyor,
Zaten geçiş yok başka imgelemlere,
Başka düşlere geçit vermiyorsun.
Yıldız oluyorsun, güneş oluyorsun da,
Sarıyorsun hasretin kararttığı yüreğimi,
Gecelerimi, gündüzlerimi aydınlatıyorsun.
Sevgi, sevda böyledir işte;
Acılara rağmen hayata tutunmak istiyorsun,
Unutulsan da, sevilmesen de bile bile,
Karşılık beklemeden yürekten seviyorsun.
Kim demiş yıllar acımasızdır,
Zaman her şeyi silip süpürür diye?
Bunu diyenler yaşamamış, tatmamışlardır,
Tanık olmamışlardır ölümsüz sevgilere.
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Kolay değildir karşı durmak vefasız sevgilere,
Karşılıksız sevdalar taşınmaz yük gibidir,
Ağır gelir sevda yorgunu gönüllere,
Sevda vurgunu kahırlı yüreklere,
Sen de öylesin farkında olmasan da,
Ulu ağaçlar gibi kök saldın yüreğime.
Attığım her adımda karşımdasın,
Aldığım her soluktasın sen,
Gel, gücün yetiyorsa,
Haydi, durma başarabilirsen,
Söküp al bu sevdayı yüreğimden sökebilirsen.
Sen ve ben gece gündüz,
El ele, göz gözeyiz hayallerimde,
Sevdamızı yaşıyoruz doyasıya,
Birlikte aşıyoruz zamanı ıssız sahillerde;
Her akşam erkenden daldığım,
Ve yokluğunda kuytu bir yürek gibi sığındığım,
Görmeye doyamadığım gün batımı düşlerimde.
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Bir Damla
Gözya ım
Seni düşünürken dün,
Bir damla gözyaşım düştü avuçlarıma,
Uzaklardan gelmişçesine yorgundu,
Yüreğim yandı, korktum bir an,
Soluk soluğa bir şeyler anlatmak,
Bir şeyler söylemek istediği belliydi:
“Ey şair!” dedi, usulca;
“Ey sersem âşık,
Kulağını aç da beni iyi dinle!
Bunca yıldır dost,
Bunca yıldır yürek yüreğe yaşadık seninle,
Anımsarım nice dertli günlerini,
Böylesine dertli, böylesine tasalı,
Böylesine içten ağlarken görmemiştim seni,
Varsa eğer;
Bilmek, öğrenmek isterim nedenlerini.
Sen, o eski sen değilsin,
Yüreğine gömerdin gamını, kederlerini,
Sevgiyle gülümserdin çevrene,
Kimse anlayamazdı çektiklerini,
Yıkılmanın, ağlamanın sırası değil,
Bilmelisin yine eskisi gibi görünmesini!
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Sevgi dedim de aklıma geldi;
Sakın sevdalanmış olmayasın yine?
Ah, zavallı şairim ah,
Sen bir gün deli edeceksin beni!
Sırası mı şimdi sevdalanmanın,
Mutlu bir ozan duydun mu yeryüzünde,
Mutlu bir şair gördün mü şimdiye değin?
Yüreğinin sevgi dolu olduğunu söyleme,
Kime yetecek bir yürek dolusu sevgin,
Bankalar dolusu paran pulun,
Var mı çifte havuzlu evlerin?
Bu devirde bunlar geçerli şair,
Anlamı yoktur boş ve süslü sözlerin.
Yalnızlık hükmünü imzala artık;
Kır şu kahır yazan kalamini şair,
Bu olsun yazdığın son şiir,
Seni anlayan anlamış, seven sevmiştir,
Boş yere direnmenin sırası değil.
Sevdalar birer vasıtadır bilirsin,
Ruhunla, yüreğinle kullanılır,
Sonunda kirli bir mendil gibi atılırsın;
Dinleyenin bulunmaz söylediğini,
İşte o zaman gerçekten yıkılırsın şair,
Şu koskoca dünyada bir başına kalırsın.
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Bakma öyle yüzüme,
Dost acı söyler bilirsin,
Beni de ağlatacaksın durup dururken,
Acınası yalnızlığın dokunuyor yüreğime,
Mutsuz günlerinde değil de,
Mutluyken düşmek isterdim ellerine.
İzin ver de gideyim artık,
Avuçlarında yanan hasret ateşi,
Beni de kurutmak, yok etmek üzere,
Şair sen yanmışsın, tutuşmuşsun,
Aşkından çıra gibi olmuşsun,
Sen düpedüz sevdalanmışsın yine,
Umarım aradığını bir gün bulursun!”
Gerçeği söylese de gözyaşım;
Yeterince tanıyamamış yüreğimi,
Dudaklarımı dokundurdum usulca,
Bu gözyaşı benim mi diye;
Tatsızdı mı tatsız, üstelik tuzsuzdu,
Zorlandım tanımakta onu,
Benim olsa bile anladım ki sonunda,
Hayli yabancı kalmışız birbirimize,
Ve gözyaşım yüreğimden de duygusuzdu.
Doğru olsa dahi gerçekler;
Damdan düşermiş gibi,
Pat diye söylenmez bir dostun yüzüne.
Yıllarca gözlerimde, yüreğimde yaşadı,
Beni anlamalı, öğrenmeli, bilmeliydi,
Yabancı kalmış bana gözyaşlarım bile.
7

Sonra buharlaştı birdenbire,
Geldiği gibi uçup gitti sessizce.
Acılarımın yanında bir de,
Derin, geçmez bir öfke bıraktı yüreğimde.
Uzaklarda bir yerde;
“Gitme,
Gitme, kal benimle!” diye haykıran,
Bir ezgi yankılandı bir kadın sesinde,
Benden daha yalnız olanlar,
Daha fazla acı çekenler vardı belki de.
Ey gözyaşım sen beni dinle,
Dostum değilmişsin dedim ardından,
İnsan böyle mi söz eder,
Bunca yıllık dostunun sevdalarından!
Sevgilimi bile tanımıyorsun daha,
Değmese sevdalanır mıyım böyle,
Günlerce gözyaşı döker miyim?
Güneş batsa, karanlıklar çökse;
Kapanmaz sevgilimin aydınlık gözleri,
Işık olur gecelere, umut olur yüreklere,
Apaydınlık tutar güneşin battığı yerleri.
Dostum değilsin bundan böyle,
Düşme artık avuçlarıma istemem,
Sensiz de bakarım başımın çaresine,
Herkes kendi yoluna gitsin,
Herkesin sevdası da, derdi de kendine.
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Sonunda bir dostu daha yitirdim,
Sırf sevdalandım diye,
Sırf açık yürekli oldum diye,
Sanki düşmanım kesildi gözyaşım,
Halimi anlamak istemiyor o bile.
Kahır da yazsa, sevda da yazsa,
Onun sözüyle kırar mıyım kalemimi,
Düşman olur muyum sanıyor şiirlere?
Dostum olsaydı gerçekten,
Düşmezdi avuçlarıma boş yere.
Yanan ateşi söndürmek için,
Bulut olur da, yağmur olur da,
Yağardı sevdalı yüreğimin üstüne.
Ben vefasız değilim;
Sevdalarımı yarı yolda koyamam,
İsterse binlerce gözyaşım feda olsun,
Sevdalarıma, sevgilerime…
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Sevgiler Öksüz
Kalmasın
Gözlerin uzaklarda kaldı,
Bakışların yüce dağlar ardında,
Bağrıma taş basarım, katlanırım,
Hasretin ateş olsa yüreğimde,
Dualarım bulut olup yağar göklerden,
Sevgiler öksüz kalmasın,
Sevda çiçekleri dallarında kurumasın diye.
Boş yere umut bağladığımı sanma,
Gözlerim boşuna dalmadı yollara,
Umut koydum hasretinin adını,
Dağılacak gönlümdeki kara bulutlar,
Sevginle, hayalinle eriteceğim hasreti,
Dinecek yüreğimdeki acılar, sızılar.
Karşımda kanat germiş Toroslar;
Geçit yok dercesine bekleşiyorlar.
Yücelerine nakış nakış hayalini işledim,
Her gün batımında seninleyim.
Umurumda değil aylar, mevsimler,
Umurumda değil başka yürekler,
Akşamları eflatun oluyor yüzün,
Kor ateşler gibi yanıyor ışıl ışıl,
Batan güneşin yerini alıyor gözlerin.
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Birazdan limana ineceğim,
Martılar beni çığlıklarla karşılayacaklar;
Eflatun yamaçlara uzanacak gözlerim,
Meltemlere karışmış ılık nefesin,
Ve saçlarının kokusu vuracak yüzüme,
Eritecekler mevsimsiz yağan karlar gibi,
Yüreğimde biriken hasreti bitirecekler.
Dalgalar hırçın mı hırçın nedense,
Çakılı atlar gibi yerinde duramıyorlar,
Belki de hayallerimi kıskanıyorlar.
Türküler yankılanıyor sisli yamaçlarda;
Balıkçı kayıklarında sürüyor yaşam.
Umutlar dalgalar boyu yüksekte,
Umutlar doludizgin her akşam.
Aydınlık bir akşam başlıyor içimde,
Ay doğuyor mor tepelerin ardından,
Sevdam sığmıyor yüreğime,
Sevdam sanki fışkıran bir volkan,
Şavkı vuruyor karşı tepelere,
Toroslar yankı veriyor efkârlı sesime.
Yücelerinde karlar;
Eteklerinde bahar var;
Sevdalı yüreğimde kahır,
Sevdalı gözlerimde özlem var.
Kulaklarımda türkülerin yankıları,
Sürecektir gün batımından sabaha kadar.
Bilirsin bu tanıdık türküyü sen,
Sen de tanırsın onu en azından benim kadar:
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“Ay doğar mavi mavi,
Rüyamda gördüm seni, seni yar...” diyen!
Ya ben;
Ben, seni özlemedim mi?
Seni ben,
Hangi gece düşlerimde görmedim ki?
Sevdalar doyasıya yaşansın istiyorum;
Hayaller, umutlar koşuşsunlar yardıma,
Mum gibi, eritsinler hasreti damla damla.
Sevilenler rüyalarda aranmasın,
Sevda çekmek yalnızlık,
Sevmek gözyaşı dökmek olmasın.
Yürekler sevsin sevebildiğince,
Bayram yerine dönsün gönüller,
Herkes payını alsın sevgiden yana,
Ancak böyle gerçekleşir dualar, dilekler,
Böyle yaşanır ölümsüz sevdalar, sevgiler.
Umutlar güneşten önce doğsun sabahları,
Sevenleri bir başına umarsız koymasın.
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Olmaz
Demeyin
Adam İkizler Burcu’ndandı;
Nazik mi nazik,
Kibar mı kibardı.
Sevgisiz söz söylemez,
Çiçeksiz dönmezdi evine,
Yüzünden gülücükler eksik olmazdı.
Oysa herkes gibi,
Sonuçta o da bir insandı,
Hatalarının, yanlışlarının olması doğaldı.
Her ne hikmettense,
Acımasızca eleştirildi sevdiklerince,
Sonunda olanlar oldu,
Canı gibi sevdiği,
İkizler Burcu’ndan ayrıldı,
Öküzler Burcu’na girdi.
Durgunlaştı, suskunlaştı,
Coşkusu, sevinçleri tükendi yüreğinde,
Sanırsın ki, duygularını yitirdi…
Çok yalvardılarsa da ardından,
Bir daha burcuna hiç mi hiç dönemedi.
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Var mısın?
Bir dağ zirvesine tırmanalım seninle,
Doruğu sevdalı gönüllerden yüce olsun,
Oturalım bulutların kucağında,
Rüzgârlar, fırtınalar essin başımızda,
Üstümüze buzlar, karlar yağsın,
İsterse yıllarca güneş yüzü görmeyelim;
Sevgimiz ısıtsın yüreklerimizi,
Yıldızların şavkıyla eriyelim.
Sonra bir başka baharda,
Bir kardelen çiçeğinin yaprağında,
Ruhumuz yeryüzüyle kucaklaşsın,
Bahar çiçeklerine renk olalım,
Var mısın?
İstersen derin denizler dibine,
Karanlık suların gönlüne inelim;
Tuz basalım sevdalı yüreklerimize,
Yüzümüz gün ışığı görmesin.
Balıklar parçalasın gönlümüzü,
Kumlara, yosunlara karışalım,
Tenimizi deniz böcekleri toplasın,
Sedef yapsınlar, mercan yapsınlar,
İnci yapsınlar her renkten,
Sevgililer istekle taksınlar boyunlarına;
Can verelim yeni, ölümsüz sevdalara,
Var mısın?
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Düşündüğün başka şeyler varsa söyle,
Gönlünden ne geçerse yaparım;
Doyasıya yaşamak isterim sevdaları,
Sevgide her zorluğa katlanır,
Güzellikleri sevenlerimle paylaşırım.
Ne yalnızlık korkutur gözlerimi,
Ne de aramızdaki hasret dağları,
Hiçbiri durduramaz beni,
Yumdum mu bir kere gözlerimi,
Körkütük tutkunun olurum da,
Hiçbir şey bozamaya yetmez hayallerimi.
Olmaz dersen yine katlanırım,
Darılmam, kırılmam sevdiğime;
Korkmam, üstüne giderim aşkların,
Nice sevdalar eskidi yüreğimde,
Gönlümde yatanı bulmak için,
Hazırım sonsuza kadar beklemeye.
İstersen burada ayrılalım,
Herkes kendi yoluna gitsin,
Kim önce bulursa aradığı yüreği,
Takılıp kalsın, yer etsin orada,
Saklanmış şaraplar gibi yıllansın,
Girdiği yüreğin keyfini çıkarsın;
Var mısın?
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Yoksulun
Ölümü
Ağlayanları olmayacak ardından,
Kimseler tasalanmayacak,
Üzülmeyecek, meraklanmayacak,
Sormayacaklar nereye diye...
Hele bir de soğuk bir kış gününde,
Kar yağarken olursa gidişi,
O zaman gör yaşanacak cümbüşü.
Tadına doyulmaz son yolculuğunun,
Taşınırken yoksul omuzlarda,
Koparılacak gümbürtüyü seyreyle.
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Ruhların
Dansı
Bir şiir olsun yaşantımız,
Ruhlarımız vursun ışığa,
Akşam karanlığının morluğunda,
Eflatun gönüller tutkuyla dolsun;
Ruhlar dans etsin renk cümbüşünde,
Varsın güneş erkenden,
Yıldızlar şafak sökmeden solsun.
Bir şiir olsun yaşantımız,
Duyanı, okuyanı sevdalansın,
Eller, gözler, gönüller,
Sevgi zincirleriyle birbirine bağlansın.
Ruhlarımız vursun ışığa,
Akşam karanlığının morluğunda,
Eflatun gönüller sarhoş olsun,
Sabahları doğacak güneşle,
Doyumsuz sevdalar sarsın dünyayı,
Güzellikler sil baştan yaşansın;
Sevgiler var olsun sonsuza kadar,
Yürekler sevgilerle dolsun,
Yürekler sevdalarla tanışsın.
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syan
Bin bir Kemanlar Orkestrası,
Ayrılık ezgisini çalıyor kulaklarımda;
En gizemli seslerdir tellerden yankılanan,
Fırtınalar kopuyor yalnız ruhumda.
Güneşin battığı yerlerde,
Uzaklarda durmak üzere zaman,
Gözünün nuru vuruyor gecelere,
Işıktan yol oluyor gönlüme uzanan.
Her şey silikleşiyor gitgide,
Sadece bakışlarındır geride kalan.
Meltemler getiriyor selamlarını;
Yalnız martılarca ağlamaklı,
Yağmur bulutlarınca şaşkınım,
Dökemiyorum gözyaşlarımı,
Dost avuçların yok yanımda,
Sel suları gibi büyüyor isyanım,
Yıkıyor, aşıyor gönül duvarlarımı.
Gel, bakıp durma uzaklardan,
Sahile vuran dalgalarca uzat ellerini,
Sevgi yağmurlarıyla söndür,
Yüreğimde dinmek bilmeyen hasret ateşini.
İçinde ne varsa yanıp gidecek,
Küllenecek güzelim anılar,
Gönlümü sevdalara küstürecek.
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Yüreğin sızlamayacak biliyorum,
Benden daha alışkınsın ayrılıklara;
Vakit geçirmek önemli senin için,
Gittikleri yere kadar bağlısın sevdalara.
Oysa ölümün ikiz kardeşidir ayrılık,
Sığınmadıkça yüreklerimize,
Tutunamadıkça sevgimize,
Er geç yapışacaktır yakamıza,
Taş kovuğuna gizlensek de,
Boşuna olur mutluluğu beklemek,
Sevdasız mutluluk yaşanmaz yeryüzünde.
İsyanım sel sularınca kabardı yine,
Yüreğimi bastıracak sevgiler,
Beni yaşatacak sevdalar istiyorum.
Kim boğulmak ister kendi gözyaşlarında,
Tutunacak bir dal varken elinde,
Kim ister delice sürüklenip gitmeyi?
Ne olur uzak durma benden,
Kaptırma ayrılık seline beni,
Zerre kadar düşünmem kendimi,
Yüreğimle birlikte içindeki sevgini,
Alıp götürmesinler yeter ki!
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Sevgililer Günü
Gelebilirim
Her canlı gibi bir gün ölebilirim,
Alıp götürürler beni uzaklara.
Dönüşü olmayan yol diyerek,
Gömebilirler kara topraklar altına.
Öyle yağma yok, kolay pes etmem!
Yüreğimde sevgiler,
Gönlümde sevdalar var,
Ben sevgiler, sevdalar adamıyım,
Seninle olamadığım,
El ele tutuşamadığım yerlerde,
Asla işim olmaz benim.
Nasıl bırakırlar beni senden uzakta,
Sensiz nasıl yaşayabilirim?
Mutlaka bir yolunu bulurum;
Belki bir gül köküne sarılarak,
Gül fidesi gibi atarım kendimi gün ışığına,
Sonra dal, sonra yaprak,
Sonra yanakların, dudakların gibi,
Al renkli goncalar olurum.
Bir sevgililer günü sana sunarlar sevinçle,
Buluşuruz yine eski günlerdeki gibi,
Seninle bir gönül içinde hayat bulurum.
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Ya da gözümün yaşına bakmadan,
Denizler dibine atarlar beni,
O zaman hiç dert etmem;
Ben sevgiler, sevdalar adamıyım,
Yüreğimde çiçeklenmiş sevgiler,
Gönlümde yıllanmış sevdalar var,
Cansız kumlar gibi duramam,
Sis olur, duman olur, bulut olur,
Yağmur olur da gözyaşı gibi yağabilirim.
Ya da hiç yapamazsam;
Bir şebnem damlası olurum en azından,
Can veririm çiçeklere, güllere,
Şafak vakti sarılarak bir goncaya,
Sana sunulacak bir gül üstünde,
Sevgililer günü mutlaka dönebilirim.
Sen sevinçle koklayıp öperken gülü,
Usulca dokunurum dudaklarına,
Bir damla su gibi karışıp kanına,
Sonsuza kadar yüreğinde kalabilirim.
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De i im
Sesini duyduğumda,
Mutluluğa dönüşüyor mutsuzluğum,
Yer yerinden oynuyor yüreğimde,
Sevinç çığlıkları basıyor gözlerimi,
Seni ölesiye sevmekten,
Yeniden sevdalanmaktan,
Sırılsıklam tutkunun olmaktan,
Gönlümü alamıyorum.
Seninle olduğumda mutlu,
Yokluğunda mutsuzlaşıyorum.
Bir uçurum bölüyor duygularımı,
Mutlu olduğum anlarda,
Mutsuz halime şaşıyorum,
Hayat böyle olmamalıydım diyorum.
Sesini duyunca bitiyor yalnızlığım,
Seni daha çok özlüyor,
Seni daha fazla seviyorum.

22

Gönlümdeki
Saltanat
Kanım donuyor damarlarımda,
Buz kesiyor yüreğim,
Seninle bitiyor gönlümdeki saltanat,
Artık sevdalar sultanı değilim.
Bir karışlık gönül toprağım;
Dikili bir gül ağacım kalmayacak,
Hayallerim bir bir tükenip yok olacak,
Susuz çeşmelere dönecek yüreğim,
Sevdasızlıktan yosun bağlayacak.
Gel, uzaklarda kalmış sevdam,
Gel, bitmez tükenmez sevgim,
Unutalım aramızda geçenleri,
Dargınlığı bir yana bırakalım.
Bak, yalnızca gözlerime bak;
Varsın yapraklarım olmasın,
Dalına sevda kazınan ağaçlar gibiyim,
On parmağımda on sevda vardır benim.
Sevgi seliyle sulanmadıkça yaşayamam,
Gel, kor dudaklım, ateş gözlüm gel,
Gidişinle bitiyor gönlümdeki saltanat,
Sevgi bulutlarını yağdır üstüme,
Sonbaharlara dönmesin yüreğim.
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Bahar çiçekleri gibiyim,
Bir damla sevgin,
Irmaklar gibi su olur hasretime,
Ölümüm nasıl seninleyse,
Yaşamam sana bağlıdır benim.
Gel, bekletme sevdalı gönlümü,
Yüreğim dayanamaz yokluğuna,
Sensizlik çekilir gibi değil,
Kahrımdan her an ölebilirim.
Biliyorum ölmemi istemezsin,
Çünkü sen su gibi,
Güneş gibi hayat verensin.
Güneş bulutlar ardında kalsa bile,
Fırsat bulunca gülümser sevgililere,
Arada bir uzanıp bakar yeryüzüne,
Küsmez değişken mevsimlere,
Kırlara, ağaçlara, çiçeklere,
Darılamaz aya, yıldızlara…
Sen de darılma göster yüceliğini,
Güneş gibi her sabah dönüp gel bana.
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Sevda
Satıcısı
Ben bir sevda satıcısıyım,
Haydi, uzak durmayın,
Yaklaşın gönül tezgâhıma,
Ellerim avuçlarım sevda doludur benim;
Sevda damlıyor yüreğimden,
İsteyene günlük, haftalık,
İsteyene aylık veya yıllık,
İsteyene bir bakışmalık sevdalar vereyim.
Üstelik pahalı değildirler;
Tutanın elinde kalıyor sevdalarım,
Haydi, tükenmeden seçip alın,
Geç kaldık diye sonra pişman olmayın!
Eskiden kara sevdalar satardım;
Tadına doyum olmazdı,
Bir defa tutulan iflah etmezdi,
Sökülmezlerdi gönüllerden, yüreklerden,
Yağlı kara gibi çıkmak bilmezlerdi,
Üstelik ömür boyu sürerlerdi.
Şimdi kalmadı o sevdalardan,
Ya üretenleri öldü,
Ya da boyaları vakitsiz tükendi.
Çekinmeyin, koşun gönül tezgâhıma
Haydi, sevda satıcısı geldi.
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Zamanın
Durdu u Yerde
Beni zamanının durduğu yerde bekle,
Ucunda ayrılıklar olmasın,
Boynu bükük kalmasın sevdamız,
Sığınacak yürek aramasın arzularımız,
Beni zamanın durduğu yerde bekle,
Dile gelsin söylenmemiş şarkılarımız.
Güneş kızarırken zeytin yeşili sularda,
Duygularımız ateşle dans etsin,
Ay doğuşunu beklerken gün ışığında,
Güzellikler hayallerimizi süslesin.
Yalnız koymasın gönlümüzü bir daha,
Islak martı kanatlarında her akşam,
Sevda türküleri söylensin yorgunca.
Bir ikindi vaktinde zamansız,
Yağmur çiseleyerek yağarken üstümüze,
Gökkuşağının yedi rengi gibi,
Yedi sevda çiçek açsın yüreğimizde.
Issız geceler bölmesin düşlerimizi;
Teselli aramayalım başıboş düşlerde,
Her şey eskisi gibi olsun diyorsan,
Beni zamanın durduğu yerde bekle.
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airler de
A lar
Yapma şair, hayal görme arkadaş;
Tanrı aşkına yalan söyleme!
Şairler de etten, kemiktendir,
Şairlerin de yürekleri, gönülleri,
Yüreklerine sığmayan sevgileri,
Bitmez tükenmez sevdaları vardır.
Kim demiş şairler ağlamaz diye?
Adın ayrılıkların şairi olsa bile,
Bal gibi ağlar şairler de.
Üstelik sadece gözleriyle değil de;
Yürekleriyle ağlar,
Gönülleriyle ağlar...
Sönmezse bağrındaki ateş,
Ruhlarıyla ağlar,
Kalemleriyle ağlar,
Kendi yerine ağlar,
Sevenler, sevdalılar adına ağlar...
Hele bir de umutsuzsa sevdaları,
O zaman gör ağlamak nasıl olurmuş;
Gözyaşı yerine şairlerin,
Yürekleri, kalemleri, gözleri,
Yağmurlar gibi kan ağlar da,
Acıları dizelere vururmuş.
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Gülümse
Biraz
Çatma öyle kaşlarını,
Gülümse biraz!
Denizde gemilerin batmadı ya!
Dünyanın sonu da gelmedi henüz,
Tek sevdalı sen değilsin yeryüzünde,
Arpacı kumrusu gibi düşünmeye,
Kahırlı gözlerle bakmaya sebep ne?
Gülümsemek yakışır insan yüzüne,
Üstelik gülümsemek;
Güzellik katar güzellerin güzelliğine.
Unutma ki;
Umutsuzluk yaşayamaz gönüller de,
Gözler dost bakışlarla kucaklaştıkça;
Sevgiyle dolacaktır yürekler,
Sevdayla dolup taşacaktır,
Yüzler gülümsemeyi başardıkça.
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Ot Satan
Yok Satıyor
Zaman çok değişti şair,
Devir artık o eski devir değil.
İçimden kırmak geçiyor kalemi,
Şiir yazmanın, edebiyat yapmanın,
Hiç mi hiç sırası değil.
Ot satan yok satıyor;
İki sözü bir araya getiremeyen,
Her şey oluyor bu devirde,
Şairliğin, bilgeliğin sırası değil.
Başka hangi ülkede;
Cahiller yönetici ve sanatçı geçinirler,
Kadınların yüzde doksan sekizi,
Esmer doğar da analarından,
Sonunda sarışın olarak ölürler?
Demek ki, hayatlarından memnun değiller,
Bütün bunlar inanılır gibi değil şair,
Yaşananlar olacak gibi değiller.
Geçmişte güzel şeyler yaşanmış;
Sevda üstüne destanlar döktürmüş ozanlar,
O günleri artık mum yakarak arıyoruz,
O zamanlar şairler gerçekten şair,
Ozanlar adam gibi ozanlarmış.
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Akdeniz’de
Bir Gün
Seni düşünerek açtım gözlerimi,
Gece boyunca çıkmadın düşlerimden,
Akdeniz’de yeni bir gün başlıyor,
Farkı olmayacak öncekilerden,
Nasıl bitmişse dün,
Bugünüm de öyle sürüp gidecek,
Seninle başlayıp, yine seninle bitecek.
Birazdan sahile ineceğim,
Derdimi dost martılarla paylaşacağım,
Her nefes alışımda yanımda olacak hayalin,
Sesini dalgalardan dinleyeceğim,
Hırçınlığını gördükçe dalgaların,
Akdeniz’i sana benzeteceğim.
Sonra yine çekip gideceksin usulca,
Ayakların dalgaların üstünde,
Güneşe doğru sürecek yürüyüşün,
Önünde pespembe tüllerden bir yol,
Uzanıp gidecek sonsuzluğa,
Kanatlarında olacaksın bulutların,
Yalnız bırakacaksın beni sahilde,
Yine kollarında yaşayacağım umutların.
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Belki de çoktan unuttun,
Duygular değişmiş olmalı görüşmeyeli,
Duvarlara sinmiş hayalimi,
Sana uzanan ellerimi görüyor musun?
Yine söz ediyor musun benden,
Arada sırada gönlünden,
Ve yalnız gecelerinde uyku tutmadığında,
İçinden adımı geçiriyor musun?
Ne yaptımsa umudumu kesemedim,
Her zorluğu yine seninle aşıyorum;
Gördüğüm güzelliklerde sen varsın,
Adını verdim sevdiğim çiçeklere,
Güneşe, aya, yıldızla sen diye bakıyorum.
Hasretle beklenen mevsimler,
Hayat veren bereketli yağmurlar gibisin,
Gözlerim yollarda seni bekliyorum,
Güzelliklerde seni, seninle yaşıyorum.
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Benim çin
Yaratılmı sın
Benim için yaratılmışsın topraktan,
Benim için var edilmişsin çiçeklerden,
Ve yeryüzünün tüm güzelliklerden…
Nereye baksam seni görüyorum,
Seni tutuyorum nereye uzansam,
Yediğim ekmek, içtiğim su oluyorsun;
Gözyaşımsın kederimde, sevincimde,
Kirpiklerimde sıralanıyorsun.
Şafak vakti aydınlığımsın düşlerimde,
Gönlümü güneş gibi aydınlatıyorsun.
Benim için yaratılmış saçların ipekten,
Değerli taşlar gibi ışıltılı gözlerin,
Çiçeklerin güzelliği vurmuş tenine,
Seninle dolu olunca hayallerim,
Yalnız olsam bile asla yalnız değilim.
Ne talihli yüreğim var görüyorsun,
Hayatım güzelleşiyor seninle,
Bana böylesine mutluluk veriyorsun.
Daha fazla inanıyorum gün geçtikçe,
Benim için yaratılmışsın sen;
Benim için var edilmişsin çiçeklerden,
Ve yeryüzünün tüm güzelliklerinden…
32

Nilüfer Çiçe i
Yedigöller ortasında bir nilüfer çiçeği,
Durgun mu durgun bakışları,
Dolamış yapraklarını ak yüzüne,
Suya vuruyor dağınık düşünceleri,
Bu güzellikler ortasında tasalı yüreği,
Derdi nedir, neler düşünür bilinmez ki?
Ak saçlı martıyı gördü belki de,
Yanında duran suskun ve yalnız,
Ağlamaktan kan basmış gözlerini,
Gözyaşları yüreğine akmış,
Yorgunluğu vurmuş kanat uçlarına,
Usanmış olmalı uğraş vermekten,
Bakışları yorgun, gözleri kahırlı,
Amaçsızca bakıyor çevresine,
Umursamıyor yanındaki güzelliği,
Bu martı deli midir ne?
Kızdım, öfkelendim ona,
Acımak gelmedi içimden perişan haline.
Bunca güzelliği göremeyecek kadar kör,
Dargınsa yüreği sevdalarla,
Kapamışsa gönül gözlerini güzelliklere,
Sığamadı mı koskoca denizlere,
Duygusuz bir martının buralarda işi ne?
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stemedin
Yine seninle açtım gözlerimi,
Gün ışığı gibi süzülüverdin odama,
Bölüverdin ortasından,
Mutlulukla mutsuzluk arasında,
Geceler boyunca çırpınan,
Sabırla uğraş veren düşlerimi,
Ne olur tutuver ellerimden,
Karamsar düşlerimden kurtar beni.
Ölümü beklerken insan;
Nasıl çekilirse damarlarından kan,
Nasıl ayrılırsa yüreğinden can,
Şimdi ben de böyleyim,
Yaşayamam bir sevenim olmazsa,
Sevgisiz, sevdasız duramam.
Hasret ateşleri sarınca gölümü,
Yanar, tutuşur, kahrolurum derdim,
Oysa ardıma bile bakmadan,
Kaçarcasına gidiyorum buralardan.
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Ben aşktan kaçacak adam değildim,
Ne olur yanlış anlama,
Ayrılsak da unutacak değilim seni,
Sitemlerinle vurma beni yüreğimden.
İsteseydin durdurabilirdin,
Ucunu gösterseydin yüreğindeki sevginin,
Sevda zincirleriyle bağlanırdım sana,
Ayrılamazdım dizlerinin dibinden.
Üstelik her sabah ve akşam,
Sana güller derlerdim yüreğimden,
Bırakırdım duygu dolu avuçlarına.
Seni her gün daha fazla severdim,
Gönlümdeki ölümsüz sevgimden,
Taç yapıp takardım ipek saçlarına,
Yeniden başlardık kaldığımız yerden,
Yeniden yelken açardık sevdalara,
Yalvardıkça, gel dedikçe uzaklaştın,
Bir yürekte yaşamayı sen istemedin.
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Yüre imle
A layaca ım
Senden sonra yüreğimle ağlayacağım,
Kimseler göremeyecek gözyaşlarımı,
Seni düşlerken yumulacak gözlerim,
Kirpiklerime dizilmiş hayalin,
Gözlerimin önünden gitmeyecek,
Aldanan yine sen olacaksın,
Sevdamız sandığın gibi bitmeyecek.
Dünya o kadar büyük değildir,
Dağ dağa kavuşmaz da,
İnsan insana kavuşurmuş derler,
Belki bir köşe başında bir gün,
Ya da bir durakta zamanı beklerken,
Bakarsın birden karşılaşıveririz;
Gözlerimiz yabancı kalsa da,
Tanıyacaktır birbirini sevdalı yüreklerimiz.
Biten bir şey olmadığını görecek,
Duygulara gem vurmanın boşluğuna,
Boşa geçen yıllarına yanacaksın,
Ve bir şeyler kopacak yüreğimizden,
Sevdamız saklı kalsa da gönlümüzde,
Bundan sonra yüreğimle ağlayacağım.
Kimseler göremeyecek gözyaşlarımı,
Duygularımı sırmış gibi saklayacağım.
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Neler Ettik
Neler ettik güzelim dünyamıza,
Kazılmadık, yıkılmadık yeri kalmadı,
Yaktık dağlarını, kestik ormanlarını,
Beton yığınlarına çevirdik ovalarını,
Masmavi denizlerini kirlettik,
Kuruttuk göllerini, ırmaklarını.
Yine de alamadık hızımızı;
Nedense dinmek bilmedi öfkemiz,
Kuruttuk kökünü nice canlı türlerinin,
Masallardan, öykülerden bildiğimiz,
Yeryüzünde hiçbirinin izi dahi kalmadı.
Adımız insanoğlu, yerküre bizimdir,
İlk sahibi olunca Âdem Baba’mız;
Gönlümüz nasıl isterse öyle davranırız.
Başka hiçbir canlıya söz düşmez,
Her şeyiyle bizimdir kavanoz dipli dünyamız,
Yakmak da yıkmak da hakkımız.
“İnsan düşünen hayvandır!”
Demişse de bir bilge ozan;
Var mı hayvanlardan bir farkımız?
Fırsat bulabilsek düşünmeye,
Belki o zaman rahata kavuşacak,
Çok daha uzun yaşayacaktır dünyamız.
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En Güzel
Ölüm
En güzel ölüm yoksulunki olacak,
Neyi varsa götürecek yüreğinde,
Neyi varsa sığacaktır bir kefene,
Gözleri ardında kalmayacak…
Sofrada bir boğaz eksildi diye,
Belki sevinç duyulacak öldüğüne,
Ardında ağlayanı bile olmayacak.

38

Yumma
Gözlerini
Yumma gözlerini bin bir kahırla,
Yol gözler gibi dalıp gitme uzaklara.
Aklından geçenleri saklama,
Yüreğine düşen her ne varsa,
Hayallerde yaşıyormuş gibi arama uzaklarda.
Senin için vakit geç değildir,
Dargınlığı, karamsarlığı,
Umarsızlığı bir yana bırakmalısın;
Her neyse gelmesini beklediğin,
Bağ bozumuna girmeden mevsim,
Onu gönlünde aramaya başlamalısın!
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Senden
Sonra
Senden sonra hiç kimse giremez yüreğime,
Sevdamızı masalmış gibi anlatacağım,
Duyanlar imrenerek bakacak yüzüme,
Gözlerinde Aşk Tanrısı gibi yüceleceğim.
Ne Afrodit, ne Venüs,
Ne Truvalı Güzel Helen,
Hiçbiri ondan daha güzel,
Daha büyüleyici değildi diyeceğim.
Gözlerini anlatırken kopacak kıyamet,
İçinde gördüğüm gizemli dünyaları,
Saklı cennetleri gözler önüne sereceğim,
Dinleyenlerin buğulanacak bakışları,
Yüreklerini düşünceler basacak,
Yitirilmiş sevdalarını anımsayarak,
Geçmişi yaşamalarına fırsat vereceğim.
Gözlerimden gitmeyecek hayalin,
Söylediğin her sözü yüreğimde,
İlk anki canlılığıyla duyacağım,
Bunun için söz verdim kendime,
Sevdamızı bir masalmış gibi anlatacağım,
Senden sonra hiç kimse giremez yüreğime.
40

Yudumluk
Sevgiler Yetmez
Bana yudumluk sevgiler yetmez,
Beni sevda ırmaklarında yıkamalı,
Sevda denizlerinde ıslatmalısın,
Ancak böyle geçer susuzluğum,
Taşıma su ile değirmen dönmez.
Ana sütü bekleyen çocuklar gibiyim,
Zamana bağlama sevgini,
Benim gibi kara sevdalıya,
Günde üç öğün sevgi sunulmak,
Dişinin kovuğuna yetmez.
Her gece düşlerime girmelisin;
Yokluğunda hayalinle avunmalıyım,
Ellerini, dudaklarını, gözlerini,
İpek saçının tellerini öpmeliyim.
Düşüncelerime saç neyin varsa,
En gizli yerlerini göster yüreğinin,
Günlük sevgiler yetmez bana,
Gönlündeki sevgileri derlemeliyim.
Başka bir dünyada, başka zamanda,
Başka bir boyutta buluşmayı değil,
Seni bu dünyada yaşamalıyım doyasıya,
Burada olmalıdır ne olacaksa,
Seni bir daha nasıl bulabilirim?
41

a ıyorum
Ha yemek yemişim,
Ha su içmişim,
Ha bilmem ne yapmışım;
Ya da şiir yazmışım…
Hepsi birdir benim için,
Böyle dedim diye,
Bıyık altından gülenlere şaşıyorum.
Yemek yediğimde, su içtiğimde,
Yalnızca karnımı doyuruyorum.
Şiir yazmaya gelince;
Yaşadığımın bilincine varıyor,
Ruhumu doyuruyor,
Yüreğimdeki sevdaları yaşatıyorum.
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Ne Geçti
Eline?
Bu yaşta ağlamak düşmezdi bana,
Belki de bunu çoktan hak ettim.
Bir yaştan sonra âşık olunmaz,
Sevdalar yüreklere haramdır derdim.
Öyle bir zamanda çıktın ki karşıma;
Ettiğim yeminleri unutuverdim.
Bir bakışmayla başladı sevdamız,
Şimşekler çaktı gözlerimizde,
Yüreğimize yıldırımlar düştü,
Gönlümüz tutuştu sevda ateşlerinde.
Beni kandırmakla ne geçti eline,
Senden aş, senden su mu istedim?
Unutamam o ayrılık gününü,
Ayrılığı hiç mi, hiç hak etmemiştim.
Durma, söndür umut ışıklarını,
Karanlık bulutlar örtsün sevdamızı,
Bir damla sevgi yağmasın üstümüze,
Buz tutsun yüreklerimiz,
Gönlümüz taş bağlasın isterse;
Sevgisiz, sevdasız yüreklerin,
Sevgiler, sevdalar dünyasında işi ne?
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Sana yüreğimi açtım çekinmeden,
Gönlümü yol yaptım, serdim önüne,
Bir yudum sevgiydi istediğim…
Umut yaptım hayallerimi, düşlerimi,
Gecelerimi ekledim gündüzlerime,
Düşüncelerimi sana tutsak ettim,
Bekledim...
Sen tek kaldın gökyüzünde,
Güneşin, yıldızların yerini aldın.
Yeryüzünde senden başka çiçek yok,
Hayallerimdeki güzelliklere yansıdın.
Bana gönül borcun var unutma;
Mahşerde iki elim yakanda olacak!
Ne yapsan kurtulamazsın elimden,
Üstelik o gün söyleyecek sözün,
Kaçacak bir yerin kalmayacak.
Gözlerin bakamayacak gözlerime,
Ellerin ellerimi tutmaya utanacak,
Bin pişman olacaksın ettiklerine,
Yaptıkların yanına kâr kalmayacak,
Üstelik yarım kalan sevdamızın,
Vebali yalnızca senin boynuna olacak.
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Hasreti
Severmi Sevdalar
İstersen her gün sevdiğini söyle,
İstersen ayrılık ölümdür de,
Faydası yok gözyaşı dökmenin,
Bırak gitsin gittiği yere kadar;
Hasreti severmiş sevdalar.
Bir ırmağı anımsatır bazen,
Sevgiler, sevdalar akar gönül toprağına,
Takılmazsa kızgın hasret çöllerine;
Akarlar da akarlar...
Sevda yağmurları yağar,
Dökülür sevgi bulutlarından,
Sevenlere hayat verir dört mevsim,
Umut olur da bitmez sonsuza kadar;
Mutluluk dağıtsa da gönüllere,
Hasreti severmiş sevdalar.
Ayrılık güzeldir yerine göre,
Sabırla beklenir kavuşmalar,
İsterse buluşamasın eller,
Yıllarca yeter uzaktan bakışmalar;
Yürekler istemese de,
Acı çekse de sevenler,
Özlemler aşılmaz dağlar olur zamanla,
Nasıl yazılırsa yazılsın yazgılar,
Hasreti severmiş sevdalar.
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Sonu
Hayırlı Olsun
Bir suskunluk var yüreğimde,
Belki de yeni sevdalara gebedir,
Ne yapacak diye merakla bekliyorum.
Üstelik böyle bir coşkuyu doyasıya,
Tatmak ve yaşamak istiyorum,
Yine de sonu hayır olsun diyorum.
Sevdalardan kaçmak yazmaz kitabımda,
Gün oluyor bir sevgiye,
Bin sevdayla karşılık veriyorum.
Çok şey istemiyorum karşılığında
Yalnızlığa dayanamam sadece,
Tanrımız gibi bilinmeyi,
Sürekli anılmayı seviyorum.
Can çıkmadan huy çıkmıyor,
Değişemem bu yaştan sonra;
İşim gücüm sevmektir, sevdalanmaktır,
Düşünemem öyle uzun uzadıya.
Uzanır uzanabildiği yere,
Gider gidebildiği yere kadar.
Ne de olsa erkek adamız evvel Allah;
Sevdalar da bitse sonunda,
Ve ölüm de olsa ucunda, kaç yazar?
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Çocuklarımıza
Sizi gidi çokbilmişler sizi;
Civciv yumurtadan çıkınca,
Beğenmezmiş kabuğunu derler ya,
Yoksa kuru kabuk mu sandınız bizleri?
Mademki her şeyi öğrenecek,
Her şeyi kendiniz halledecek,
Mademki doğruları bilecek,
Sözlerimizi kulak ardı edecektiniz;
Mademki kara dediğimize ak,
Ak dediğimize kara diyecekseniz,
Neden gerek duydunuz desteğimize,
Ana baba diye niçin bizleri seçtiniz?
Üstelik bizlerden;
Bir arpa boyu dahi ileriye gitmenizden,
Kesinlikle alınmış, gocunmuş değiliz.
Elbette övünç duyuyoruz sizlerle;
Sizler, bizlerin geçmişi,
Bizler sizlerin aydınlık geleceğiniziz.
İnsan ektiğini biçer derlerse de,
Umarız bir gün ektiğinizi biçmezsiniz.
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Yüre imi Erittim
Hasretinden
Yüreğimi erittim hasretinden,
Damla damla aktı da avuçlarıma,
Mum yaptım karanlık umutlarıma.
Dağ başlarında esen rüzgârlarca,
Kulaklarında çınlasa da yalnızlığım;
Varsın bir duyanım olmasın,
Ben çığlıklarıma razıyım.
Onlar benim sırdaşımdır, arkadaşımdır,
Yokluğunda her şeyim, can yoldaşımdır.
Hasret çekmek zor oluyor dersen,
Ötesini sen bilirsin.
Olmayacak şey yoktur yeryüzünde,
Kıyamet kopacak değil ya,
Aldırma, unutuver gitsin.
“Ölümsüz aşkların sonu yoktur” diyen;
Yürekleri gamlı,
Gözleri yaşlı ozanları düşün,
Var mı bir eksiğimiz onlardan?
Sevdamız yüce dağlardan yüce;
Sevgiyse sevgi,
Sevdaysa sevda doludur yüreğimizde.
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Bir dağ başında vermişler sırt sırta,
Bir sedir ağacıyla dertleşiyor gönlüm.
Elimde dağ laleleri, kardelenler,
Rüzgârların elinden senin için derledim.
Yokluğunda seninle yelken açtım,
Dağ, deniz tanımıyor yüreğim,
Bir solukta geçiyor engelleri,
Ulaşıyor sevgiler, sevdalar denizine,
Her yerde, her boyutta seninleyim.
Sanki bir düş ülkesindeyim;
Yalan sevgilere yer yok burada,
Al gülüm, ver gülüm dünyası hiç değil,
Sevebildiğin kadar seviyor,
Yüreğin dayandığı kadar acı çekiyorsun.
Bir solukta bitiyor her şey,
Bir solukta yaşıyorsun zamanı,
Farkına varamadan tükeniyorsun.
Gönlümden geçenler bunlar değil elbette,
Bitmeyen sevdaları özlediğimi biliyorsun.
İsterse ömür boyu acı versinler,
İsterse kavuşmak olmasın sonunda,
Yeter ki gerçek bir sevda,
Yeter ki yalnızca ikimizin olsun.
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Â ık Olmanı
stiyorum
Seni seviyorum,
Seni unutmadım,
Seni özledim demek,
El ele tutuşup gezmek,
Birlikte türküler,
Sevdalı şarkılar söylemek yetmez;
Benzer aşkları her gün,
Yollarda, sokaklarda sıkça görüyorum.
Bunlar doyurmuyor gönlümü,
Benim sevdalarım yürekler doldurmalı,
Benim sevdalarım şiirlik, romanlık olmalı,
Ayrılıkları sokmamalı aramıza,
Ben birlikte yaşamayı seviyorum.
Üstelik benim gibi senin de,
Sırılsıklam âşık olmanı istiyorum.
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Seni
Özledi im Kadar
Sen de seviyor musun söyle,
İstiyor musun beni,
Seni arzuladığım kadar?
Düşlerinde görüyor musun geceleri,
Seni özlediğim kadar?
Sahilleri kucaklayan dalgalara,
Kumsallara olan tutkusu sorulmaz,
Sorulmaz dalın aşkı yapraklara,
Dikenin kara sevdası güllere,
Bulutların yağmura,
Toprağın suya tutkusu,
Biliyorum, bilininse de sorulmaz bunlar…
Ne kadar sevdalı varsa yeryüzünde,
Senin kadar özlenmiş olamazlar.
Gün boyu gölgesine sarılır ağaçlar,
Kanat kanata konar,
Kanat kanata uçar sevdalı kuşlar,
Kirpiklerde buluşur yorgun bakışlar.
Sarılsa da bulutlara yüce dağlar,
Kucaklaşsa da çiçeklerle baharlar,
Bana benzemezler, beni anlayamazlar.
Hiçbir sevdalı duymamıştır bu hasreti,
Hiçbir yürek arzulamamıştır sevdiğini,
Seni özlediğim, seni arzuladığım kadar.
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Sevgi
De irmeni
Hasret veriyorum,
Sevgi öğütüyor.
Kin, nefret veriyorum,
Sevgi öğütüyor.
Yalnızlık veriyorum,
Yine sevgi öğütüp veriyor geriye,
Ne bitmez sevgiymiş bu böyle?
Sanki yüreğimin yerinde,
Can evimde bir sevgi değirmeni duruyor,
Yıllardır durmadan dönüyor, dönüyor;
Usanmadan sürekli sevgi öğütüyor,
Çaresizliğimde beni hayata bağlıyor.
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Unutma
Yüreğin sana değil,
Zamanla sen ona uyacaksın.
Bırakacaksın dizginlerini elinden,
Koşabildiğince koşsa da sevdalara,
Coşabildiğince coşsa da aldırmayacaksın.
Sevgiden, sevdadan sarhoş oldukça,
Kapandıkça sevdiğinin ayaklarına,
Yalvardıkça, yakardıkça yürekten,
Sevginin, sevdanın kıymetini anlayacak,
İşte o zaman seveceksin hayatı,
O zaman yaşamanın farkına varacaksın.
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Her Zaman
Hasreti Ya adım
Erken ayırdılar yuvadan,
Erken ayırdılar anadan, babadan;
Damarlarımda kan,
Yüreğimde can oldu da,
Her zaman hasreti yaşadım,
Hasret hiç düşmedi yakamdan.
Kararmış yağmur bulutları gibi,
Gözyaşlarımı yağdırdım üstüne,
Öyle bir hasret yangını vardı ki içimde,
Yıllar yılı sönmek bilmedi,
Yanardağlara dönüştü yüreğimde.
Hasreti yaşadım her zaman,
Hasret hiç düşmedi yakamdan,
Umutlarımı da bitirdi, hayallerimi de.
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Ne stedi imi
Biliyorum
Neredeyse yıllara merdiven dayamış,
Koskoca bir çocuğum.
Ancak, öyle yağma yok;
Kimse tatlı sözlerle,
Gülücüklerle kandıramaz beni,
Ben ne istediğimi gayet iyi biliyorum.
Sevgiyse sevgiden,
Sevdaysa sevdanın karasından,
Dostluksa dostluktan anlıyorum.
Üstelik tüm duygularımı bilerek,
Sevdalarımı yüreğimde duyarak,
Bitmek bilmeyen bir coşkuyla yaşıyorum.
Boşa harcamışım geçen zamanı,
Yazık etmişim güzelim yıllarıma,
Meğer ne zormuş adam olmak,
Bunu ancak anlayabiliyorum,
Kimi zaman yana yakıla ağlasam da,
Artık ne istediğimi gayet iyi biliyorum.
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Günaydın Mutluluk,
Güle Güle Hüzün!
Günaydın mutluluk;
Bunca zamandır umutla bekledim,
Tanışmak kısmet olmadı sizinle,
Beni tanımadığınızı biliyorum;
Üstelik henüz ben de sizi tanımıyorum.
Eğer vaktiniz olursa biraz,
Dinlemek isterseniz bir zahmet,
Kendimi kısaca tanıtmak,
Sizin gibi bir muhteremi tanımak istiyorum.
Ben sevgi yoksulları mahallesinin,
Mutsuzlar sokağında,
Adı bile konmamış bir konutun,
Yere batan katında,
Yıllardır bir başıma yaşıyorum.
Sık olmasa da, yolunuz düşerse buralara,
Aklınıza estiğinde uğramanızı istiyorum.
Belki talihim açılır sizi gördüğümde;
Bayram havaları eser de yorgun yüreğimde,
Farkına varırım yaşadığımın,
İnsan olduğumu anlarım ben de.
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Güle güle hüzün;
Dost değilsek bile,
Yıllarca ayrılamadık sizinle.
Anlaşamayan sevgililer gibi,
Yüz göz olduk neredeyse.
Söylemeye gerek yok elbette;
Yaşadığım yeri biliyor,
Beni benden iyi tanıyorsunuz.
Sanki mutlu olmamdan korkuyor,
Kapımda sürekli nöbet tutuyorsunuz.
İşiniz, gücünüz yok mudur sizin?
Biraz da başka yerlere gitseniz;
Başka gönüllere girseniz,
Hiç olmazsa bir gün,
Bir güncük olsun bıraksanız yakamı,
Güzelliklerin farkına varmak,
Hayatı siz olmadan yaşamak,
Başka insanlar gibi olmayı arzuluyorum.
Bu yüzden yakarıyorum size,
Artık yakamı bırakmanızı istiyorum!
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Alı al,
Moru Mor
Yüre imin
Düşündükçe uykularım kaçıyor,
Alı al,
Moru mor yüreğimin,
Hazır değilmiş gibi sevdalanmaya,
Sen sanırsın bir daha sevmeyecek,
Üstelik bu hali var ya,
Bu hali bir gün beni delirtecek.
Gün geliyor coşuyor birden,
Anlayamadığım bir hal alıyor,
Deli gibi çarpıyor, dövüyor bağrımı,
Kabına, kalıbına sığmak bilmiyor.
Gün geliyor dut yemiş bülbül gibi,
Ağzını bıçak açmıyor, suskunlaşıyor.
Hele bir de seni düşündüğünde,
Görmelisin nasıl da değişiyor,
Kanadı kırık kuşlar gibi sürekli,
Yerinde çırpınıp, dövünüp duruyor.
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Eskisi gibi
Olmayacak
Sahilde bir gün batımı vaktinde,
Dost bir martı geçti yanımdan,
Senden bir haber fısıldadı kulağıma,
Uzaklara gittiğini öğrendiğimde,
Tükendi umutlarım, kalakaldım oracıkta,
Kanadı kırık göçmen kuşlar gibi,
Yüreğim daraldı çöktüm dizlerimin üstüne,
Ağlanası kaderime boyun eğdim…
Sonra da kendi kendime:
“Haydi, çocuklaşma yine,
Herkesin sevdası kendine,
Kimsenin gönül kâhyası değilsin,
Başkasının yaptığından sana ne?
Üstelik bunca zamandır,
Bir kerecik arayıp sormadın,
Sahip çıkmayı bilemedin sevgine,
Seni bekleyecek değildi ömür boyu,
Çekip gidecekti elbette!” dedim.
Doğrusunu yapmışsın bence de,
Sana yerden göğe kadar hak verdim,
Ben de olsam, aranmasaydım yıllarca,
Çok daha uzaklara kaçıp giderdim.
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Kararlıyım bundan böyle,
Sitemlerimi ortalığa dökemem,
Sevdalı türkülere,
Sevdalı sazlara vuramam kendimi,
Bu yaştan sonra kalkıp da,
Sigarada, rakıda, şarap kadehlerinde,
Meyhanelerde teselli arayacak değilim.
Ayakta kalmak, dayanmak,
Yaşamak içindir yüreğimdeki sevdalar,
Duyguların ne ifade ettiklerini bilirim.
Belki de tutkuların tadı kalmadı;
Bir sevda yaşayacaktık seninle,
Esin olacaktık şarkılara, türkülere,
Esin olacaktık sevda kokan şiirlere,
Taş çıkartacaktık romanlara, öykülere,
Olmadı, olamadı nedense…
Artık umutlarımı yitirdim;
Bende bu sevda vurgunu oldukça,
El attığım sevdalar yarım kalacak.
Sonu hasretle bitecek sevgilerin,
Sen yüreğini başka sevdalara açtıkça,
Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

60

Anlayanlar
çin
Anlayanlar için yaşam,
Gerçekten güzel ve gizemli,
Gerçekten etkileyici bir danstır,
Gün gelir doruklara vurur coşkusu;
Duygulu bir şiir halini alır da,
Yaşanır hece hece;
Kimsenin ayağına basmadığınız,
Ve ayağınıza basılmadığı sürece...
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Gelece i
Umutlara Bırak
Akşam Yıldızınca şavkıyor gözlerin,
Bakışların Çoban Yıldızı gibi aydınlık,
Sevgi sözcükleri dökülen bir şelale gibi,
Çoğalıyor baktıkça yüzünde,
Narçiçeği dudaklarındaki mutluluk…
Keman kaşlarına takılmış umutlarım;
Kirpiklerinde yorgun akşam düşleri,
Saçların güneş ışığından da duru,
Sevginde yaşanıyor mutlu sonsuzluk.
Nice ünlü ressamlar dahi,
Alsalar ellerine fırçayı, paleti,
Çizemezler böylesine bir güzelliği,
Ne desem yetersiz kalıyor yanında,
Gökyüzü kadar güzelsin yıldızlı gecelerdeki.
Ne yapsan dönülmüyor dünlere,
Yarınlar içinse vakit çok erken,
Dünleri geçmişe,
Geleceği umutlara bırak,
Ömür bitiyor dünler, yarınlar derken!
Hayat denen ganimet bir daha geçmez ele,
Geleceğin yüreği geçmişte de olsa,
Bugünü gönlünce yaşamaya bak,
Mutlu olmaya çalış vakit varken.
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Side
Ak amları
Vakit yaklaşıyor yine,
Birazdan akşam olacak;
Apollon Tapınağı’nın gölgesi,
Yıkık mermer yontulara vuracak.
Güneş son defa arayacak Artemis’i,
Diana’yı, Selena’yı, Kleopatra’yı;
Tekrar görmek isteyecek ayrılmadan,
Duymak isteyecek dalgalara sinmiş,
Gün batımlarında yankılanan seslerini,
Sonra da umutlarını yarına saklayarak,
Çapkınca göz kırparak uzaklardan,
Sisli dağların ötelerinde gözden kaybolacak.
Şafağa kadar tutsak olacak karanlığa,
Yerini renk cümbüşünde oynaşan,
Aya, cilveli yıldızlara bırakacak.
Side’de akşamla birlikte;
Dalgalar sarılacak kumsallara,
Sevdalıların izlerini öpecek yakamozlar,
Meltem yelinin gün boyu dinmeyen,
Ayrılık çığlıkları gökyüzüne vuracak.
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Leylak rengi bir tül saracak akşamı,
Sonra maviliklere uzanacak yollar,
Yıldızların rengine girecek zaman,
Oynaşan dalgaların sırtında,
Yaşandığı gibi her akşam,
Sevdalılar özlemle kucaklaşacak.
Gökyüzünü saran yıldızların, ay ışığının,
Denizle gizemli dansları başlayacak.
Çok geçmeden birbiri ardınca,
Sevdalı dilberler sökün edecek yollara,
Tanrıçaları kıskandıran güzellikleriyle,
Kıvrak ve alımlı vücutlarıyla,
İpek saçlarını savurarak gelecekler.
Yüreklerinde yaşam coşkusu,
Yüzlerinde al güllerden gülücükler,
Gözlerinde alevlenen sevda tutkusu,
Yürekleri yakarak bakıp geçecekler.
Her nefes alışında yüzlerini öpecek,
Akşamın ılık soluğu gibi ruhları saran,
Yaseminlerin, limon çiçeklerinin,
Leylakların o gizemli, sarhoş eden kokusu,
Side akşamlarını cennete çevirecekler.
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Akşamla birlikte Side’de;
Zaman bir daha Antik Çağ’da duracak.
Kalkacak geçmişin üzerindeki sır perdesi,
Yüzyıllardır süren gizemli büyü bozulacak.
Sevdalara hayat veren, ölümsüzleşen,
Nice Tanrıçalar, Tanrılar,
Derin uykularından uyanacaklar;
Yaşam farklılaşacak bir anda,
Dalgalar kumsallarla sarmaş dolaş olacak,
Ay ve yıldızlar tutkuyla kucaklaşacaklar.
Ateşli bakışlarla tutuşacak yürekler,
Gönüller tutuşacak için için,
Yanardağlar gibi yanacaklar,
Her akşam olduğu gibi doludizgin,
Bir daha yaşanacak sevdalar,
Sevdalar zamanla yarışacaklar.
Sevgi denizi sığmayacak kabına,
Hırçınlığı ak köpüklü dalgalara vuracak,
Sevda söyleyecek türküler, şarkılar,
Side ‘de bir kez daha yer yerinden oynayacak.
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Yanlı
Hesap
Ne umutlarla gelmiştim dünyaya,
Gönlümce yaşayacak,
Bir gün çalacaktım felekten,
Ne yaptımsa başaramadım,
Olmadı, olamadı...
Felek benden daha usta,
Çok daha üçkâğıtçı çıktı,
Benden koskocaman bir ömür çaldı.
Allah inandırsın sizi,
Namerdim ufacık bir yalanım varsa,
Kaşla göz arasında,
Ne yaptı, nasıl ettiyse,
Ruhum bile duyamadı.
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Antalya
Ak amları
Antalya akşamlarında yıldızlar,
Irmaklar gibi dökülünce körfeze,
Deniz ateş böcekleriyle dolar,
Başka nerede suları kucaklar güneş,
Nerede vurur dağ gölgeleri denize,
Bu güzellik yalnızca Akdeniz’de yaşanır,
Bu büyü Antalya’ya özgüdür sadece…
Bir yanda falezler uzanır göklere,
Öte yanda dağların sisli yamaçları,
Sabırsızca bekleşirler akşamları.
Kentin eteğine tutunup suskunca,
Konuk teknelere kucak açar Yat Limanı.
Binerek dalgaların sırtına yıldızlar,
Gün ağarıncaya kadar soluk soluğa,
Her köşeye yeterince aydınlık,
Her yüreğe yeterince umut ışığı taşırlar.
Dalgalar sevdalısı sahilleri,
Deniz sevdalısı gökyüzünü kucaklar;
Bunun için gizemlidir bu kent,
Bunun için sevgi doludur yürekler,
Bunun için sevdalıdır insanlar,
Doğa ile birlikte solurlar yaşamı,
Ateş böcekleri gibi ışır eflatun tepeler,
Antalya’da sevda kokar akşamlar.
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Gözlerini
Unutamıyorum
Zamanın dağları erittiğini söylerdin,
Bense sevdaların dağlar gibi yüceliğine,
Doğa gibi ölümsüzlüğüne inanırdım.
Seni haklı çıkardı zaman,
Güneş vuran karlar,
Hasret çeken yürekler gibi eridi her şey,
Seni artık yüreğimden siliyorum.
Her gün bir yerin çıkıyor hatırımdan,
İhanet de, sitem de istersen,
Ne dersen de adına,
Unuttum saçlarının kokusunu,
Yüzünün şeklini,
Dudaklarının rengini,
Avuçlarının sıcaklığını unuttum,
Sözlerin eskisi gibi tat vermiyor,
O büyüleyici güzelliğinden yana,
Fazla bir şey kalmasa da aklımda,
Sıra gözlerine gelince duraksıyorum.
Sanki mızrak gibi çakılmışlar aklıma,
Ne yapsam nafile, fayda etmiyor,
Gözlerini asla unutamıyorum.
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lkler
Unutulmaz
Ne zaman unutmanı istesem,
İlklerin unutulamayacağını söylerdin.
Bilmiyorum unutabildin mi beni,
Üstelik bunu yürekten,
Gerçekten inanarak mı derdin?
Duygular değişmedi görüşmeyeli,
Yine aynı yazılıyor kitaplarda,
Aşklar, sevdalar, tutkular;
Yine aynı davranışlar yineleniyor,
Yine aynı hasreti çekiyor sevdalılar.
Aslında ben de değişmiş değilim,
Sahildeyim yine gün batımlarında,
Yine bir başıma olsam da,
Seninle doludur düşüncelerim,
Anılarımızla tutuşuyor yüreğim,
Güzel gözlerinin baktığı yerlerde
Hayalinle buluşuyor hayallerim.
Belki ellerini ilk tutan,
Gözlerine ilk bakan değilim;
Her şeye rağmen biliyorsun,
Senin için ben yine de bir ilkim!
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Ba
Bozumu
Bağ bozumunda durdu mevsimler,
Dallardan çiçek,
Çiçeklerden meyve bekleyemezsin.
Uğraşma, yalvarma boşuna,
Bu mevsimde sen,
Ancak ektiklerini biçebilirsin.
Yeşertemezsin sararan çimenleri,
Kuruyan yaprakları yeşertemezsin.
Sevgi verecek yürekler,
Sevdanı bölüşecek gönüller,
Bulamamışsan yeryüzünde,
Bir günün diğerine benzememişse,
Yaşam denen gizemli ezgiyi,
Her gün ayrı tellerden dinlemiş,
Her gün ayrı tellerden çalmışsan,
Sana söyleyecek sözüm olmaz,
Boşuna yaşamışsın dertli gönlüm,
Boşuna vurmuşsun sevdalı yüreğim;
Tanrı yardımcın olsun bundan böyle,
Sana başka ne diyebilirim?
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lkbahar
Erken Döndü
Cemreler düşmeden toprağa, suya;
İlkbahar güneye erken döndü.
Güneş kara bulutlardan usanmış,
Ağaçlar kuru yapraklarından,
Çıplak dallarından utanmış olmalı,
Rengi değişti, yüzü gülüyor doğanın,
Çiçeklerinin kokusu sardı umutları,
Doğa yine gizemli güzelliğine büründü.
Yer, gök göçmen kuşlarla dolu;
Göçüp geldiler uzak diyarlardan,
Buluştular yerlilerle yabancılar,
Ayrılmamışçasına sarmaş dolaş oldular,
Mutluluğu kanat uçlarında buldular.
Ezgiler söylüyor deniz kırlangıçları;
Sahillerde çığlık çığlığa martılar,
Ovalarda, dağ yamaçlarında,
Tarla kuşlarının düğün törenleri var.
Sürüyor görkemli müzik şölenleri;
Şafak vaktinden gün batımlarına kadar,
Coşuyor, duygulanıyor yürekleri,
İlkbahar güneye erken döndü bu mevsim,
Toplanıp geldiler çiçekler, sevdalı kuşlar,
Gönülleri razı gelmemiş olmalı biliyorum,
Sonunda sensizliğimi anlamış olmalılar.
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Nereden
Bileceksin?
Sen hiç;
Bir sokak lambasının ışığında,
Bulutlardan süzülen yağmur damlalarının,
Hasretle bekleyen toprağa akışlarını,
Çatlak dudaklarından öpüşlerini,
Özlemle kucaklaşmalarını gördün mü?
Göremezsin elbette;
Çünkü sen hiç sevdalanmadın,
Sevdalı yolu gözlemedin,
Sen ömründe hiç hasret çekmedin ki!
Sen hiç;
Meltemlerin sürüklediği dalgaların,
Bıkmadan, usanmadan, darılmadan,
Aldırmadan zamana,
Sırtında taşıdığı yakamozlarla,
Sahildeki kumlara sarılışlarına,
Sevgiyle okşayışlarına tanık oldun mu?
Olamazsın elbette;
Çünkü sen sevda nedir bilmedin ömründe,
Hasret ateşlerinde hiç yanmadın ki!
72

Zamanım
Olsaydı
Her gönülde bir aslan yatarmış derler,
Benim gönlümün neyi eksik ki;
Zamanım olsaydı görürdünüz,
Hak verirdiniz gönlüme,
Ne demek istediğimi anlardınız.
Ben de insanım,
Ben de bir yürek, bir can taşımaktayım,
Benim de isteklerim vardır elbette,
Gönlümde gömülü kalmıştır nice arzularım.
Dedim ya;
Zamanım olsaydı eğer,
Yeniden yürekler dolusu sevdalanırdım,
Üstelik bilirdim değerini sevdamın;
Yangından mal kaçırır gibi değil de,
Onu adam gibi,
Esin verecek şekilde sevenlere
Dört dörtlük yaşamayı isterdim.
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Böyle Duaya
Can Kurban
Tanrım; senden üç ev diliyorum!
Şöyle dağlara, denizlere nazır,
Manzarası hazır;
Biri sağımda,
Biri solumda,
Diğeri yüreğim gibi arada olsun.
Sağımda kızım,
Solumda oğlum,
Yüreğimin olduğu yerde eşim otursun.
Eh, olmuşken önlerinde,
Sıfır kilometre üç araba,
Büyükçe bir havuz istiyorum;
Senin için zor değildir bunlar,
Duamın güzelliğine bakın bir yol,
Nasıl da yürekten yakarıyorum!
Çok şey dilediğimi söylemeyin,
Koskoca evren sahibi, varlıklısın,
Üsteli biricik Tanrı Babamızsın;
Sözü mü olur ufak tefek arzularımızın?
Bense mutlu olmak için hayal kuruyorum;
Sevdiklerime bir parçacık umut,
Kendime de coşku ve sevinç üretiyorum.
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Okurlarım,
Dostlarım
Adım İrfan,
Menemen’in Hatundere Köyü’nden,
Yoksul bir ananın, babanın,
Bin Dokuz Yüz Kırklı yıllarda,
Yüreklerinde coşkun bir sonbahar tutkusu,
Ve yaşamları boyunca,
Yüreklerinden atamadıkları geçim korkusu.
Doğumum;
On Haziran Bin Dokuz Yüz Kırk İki,
Bir Çarşamba günü tam öğle vakti,
Açmışım dünyaya gözlerimi.
“Ana, süt ver bana!” diyerek çocuk dilimde,
Yazmışım ilk şiirimi.
Konur koymuşlar göbek adımı,
Kara yağız demekmiş Göktürkçemde,
Sonra bir muska yaparak,
Takmışlar boynuma muradımı,
Ve “Sevgi dolu olsun!” olmuş ilk duaları.
Onları kıracak değildim elbette,
Her zaman sevdim, sevildim ben de,
Sözlere, sazlara döktüm mısraları.
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Sevgi yazdım, tutku yazdım, aşk yazdım,
Toprağa, kuma, taşa yazdım,
Gönlümü kazıdım,
İçinde ne buldumsa size yazdım.
Yıllar sonra da aynı İrfan’ım,
Göbek adım yine Konur,
Ancak ne ana, ne baba kaldı geride,
Nesrin’e eş,
Tuğ ve Tuğçe’ye babayım.
İki kardeşim var hayatta,
Bilirsiniz dost seçmeye vardır da,
Kardeş seçme şansı olmazmış insanların,
Oysa ben bu yönden şanslıyım.
Büyüklerim Osman ve Süleyman,
Bilirler katışmayı, dayanışmayı,
Köprü olsalar geçmem üzerlerinden,
Onlar benim canlarım.
Bal gibi tatlıdır dilleri,
Dost evleri gibi sımsıcak,
Sevgi ve erdem doludur,
Dostluk için vuran,
Dostlar için can taşıyan yürekleri.
Dostluk deyince akan sular durur,
Bizim için büyüktür anlamı dostlukların,
İşte yaşam öyküm budur,
Selam olsun sizlere sevgili okurlarım,
Selam olsun sizlere değerli dostlarım.
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Do um Günün
Kutlu Olsun
Bahar dalı gibi gönlün,
Çiçek açsın, umut dolsun.
Rüya gibi geçsin ömrün,
Doğum Günün kutlu olsun.
Mutlu geçen güzel yıllar,
Unutulmaz hatıralar,
Ömür boyu mutluluklar,
Doğum Günün kutlu olsun.
Sevgilere gönül verdim,
Uzaklardan koşup geldim,
Yollarına güller serdim,
Doğum Günün kutlu olsun.
Gönülleri sevgi bağlar,
Ayıramaz yüce dağlar,
Sana nice mutluluklar,
Doğum Günün kutlu olsun.

rfan Türko uz
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